
Dom Jaime' ,Camara--inconfundível figura da Igreja Católica..-estará,
, /

.�"f

em . São José, sua cidade natal, às 8,30 horas d,e boje.· O 'emi-
-

. I

nentíssimo Cardeal brasileiro será aguardado

.

"
,.,

pelas mais altas

autoridades civis,' militares e eclesiastit:as e pelo
.

povo. A's 9

horas, Sua Em·inência
I

rezará a 'santa missa, na vizinha cidade.
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ds comen anos, am a nebu-
losos e deseneontrados que, à
noite de ante-ontem, corriam
pela cidade, sôbre urna profun
da e inamolgável cisão nos- qua- ,

dros da União Dem.ocrática Na
cional, condensaram-se e con

firmaram-se no decurso do dia
de ontem.

A 'nossa reportagem politica,
posta em campo, conseguiu apu
rar alguns pormenores do mo
mentoso dissídio, para ofere
ce-los aos seus leitores.

A crise, que agora eclodiu,
era bomba-de-tempo, armada, há
muitos meses, em torno da che
fia suprema da U. D. N., em

nosso Bstade. Vinhà da 1Íltima e

recente convenção nacional dês
se parfido, realizada na Capital
da Repúblíea. Nêsse conclave,
por ocasião do pleito que ele

geu a Comissão Executiva da
U. D. N., o sr. CeI. Aristiliano
Ramos', recebeu os votos unâni
mes do plenário, juntamente
com apenas mais quatro corre-

'<:;'1

". ,

ou re� nau rnWlerl
LONDRES, 19 tu. P.) - O Govêrno Trabalhista britâni

('O não vai atender ao pedido âe rompimento de relações com a

Espanha de Franco. Foi à _que informaram fontes dJiplomáti
cas ligadas ao Foreign Otiice. Segundo os mesmos informan
tes o Gouêrno britânico continuará mantendo a sua posição
atua} de não reconhecer o govêrno republicano espanhol no
exilio. Ao que parece, Londres não está suficientemente càn
'vencida de que o Govêrno Girtü seja demasuuiamente repre
sentativo do povo espanhol para poder ser reconhecido,

Regulamentação dos salários
PARíS, 19 (U. P.) -;- Práticamente foi realizado um acôr

do entre as delegações sindicais operárias e as associações pa
tronais francesas, por intermédio do Comité Redacional da:
Comissão Especial de Salários e Preços Industriais, para a re

gulamentação dos salários.

o sr, Luiz Aranha seguiu
RIO, 19 (A. N.) - ° Sr. Luiz Aranha que irá representar

o Brasil no congresso futebolístico de Luxemburgo, seguiu ho
je via aérea com destino áquela cidade. É intenção do nosso

delegado conseguir a liderança do futeból sul americano para
o Brasil.

Eleições na Turq'uia
ANKARA, 18 (U. P.) - Nas próximas eleições a se reali

zarem na Turkia, disputarão seis partidos políticos. Esta será
a primeira eleição pelo sistema de voto secreto. Dentre os

seis partidos, considera-se com maior força o partido republi-Icano que há cerca de 25 anos vem governando o 'país. '

ligionários, entre os quais o sr,

Otávio Mangabeira. ' .Por .sôbre

isso, só a instâncias suas, o pró
cer barrtga-verde deixou de fi

gurlll' �' posto d� 'Jfl�ior, _

evi
dência, cedido, à vista da' sua

desistência, a um líder paraíba
nó. A indicação do seu nom e,
neste último caso, evidenciava

distinção pessoal ao chefe cata:
rinense e não representava con

cessão premeditada ao Estado
de Santa Catarina.
Essas circunstâncias, sobre

maneira significativas, foram

interpretadas pela ala aristilia
nista da U. D. N. corno natural
índicaçâo do nome do sr, CeI.
Aristiliano Ramos para a mais
alta direção do partido, em" ter
ras catarinenses. A elas, segundo
o pensamento .de J:t.)JJ.itos srs.

convencionais, aliavam-se 011-
tras vantagens de a investidura
suprema caber ao guia serrano

e sulino d� U. 'D. N. O insuces
so eleitoral de 2 de dezembro,
por sua vez, não estava deshga-:
do da ineficiência de dir-eção,
'ainda segundo' propalaram pu
blicamente os udenistas de di
versas regiões. Corno se nã-o bas
tassem tôdas essas circunstân
cias, havia ainda a mágoa . de
Inegáveis "cortes" na votação
dos elementos aristilianistas,
processad,a ardilosamente no

último pleito. Tais 'e tantos
eram os motivos de discórdia
entre adolfistas e arísttlianístas,
que só na invocação de um "ter-
cius" para a chefia suprema po
deria residir a paz. A escolha
dos convencionais, todavia, foi
presidida pelo empenho de con

servar o sr. Adolfo Konder na

chefia. O rastilho de pólvora,
estava, assim, aceso. Violando o

pacto de se não elegerem nem

os srs. Aristiliano, Rupp e Kon
der, êste último grimpou ao car

go. Com essa solução inconf'or
maram-se os companheiros do
sr. Aristiliano Ramos, e êle pró
prio. Daí ª sua imediata 'renún
cia, com !! decisão de se afastar

� �

,I InépCia ostensiva... I
II Pretensão.é com S ... Será pastel ou será IAlexandre Herculano? ,

� ��mmmaaa..�aa..mm m. .c

Tremeu a terra Curitibaem
CURITIBA, (E.) - Na madrugada de quarta para quin

ta feira, verificou-se nesta cidade ligeiro tremor -de terra, que
felizmente não teve nenhuma consequência, não se regístran-.

I do qualquer dano material.
I

I

1

de atividades partidárias e au

torízaeâo aos seus amigos de
deliberarem com. absoluta liber
dade.
A atitude do chefe serrano

foi correspondida, de Ímpeto,
pelos seus correligionários.

,',

O diretÓrio udenista de Lajes,
ao que se comentava, renunciou,
tão logo teve conhecimento . da
divergência surgida. Todos os

seus componentes abandonaram
os cargos,
No da Laguna, restou apenas

o sr. Antônio Bessa, No de Urus
sanga, a decisão da renúncia foi
também unânime. No de Caça
dor, permaneceu, tão só, o sr.

Cid Gonzaga. No de Rio do Sul,
faltav.a se pronunciasse, apenas,
o sr. Francisco Gottardi. Diver
sos outros diretórios, entre os

quais os de São Joaquim, Cam
pos Novos, Curitibanos, Bom
Retiro; Cresciuma, etc. etc. IUl'
viam-se esfacelado.

O� representantes aristilianis
tas, após o espetacular desfecho
do. "caso", apressaram-se em

retornar aos seus municípios.

Os círculos udenistas comeu
. taram, já ontem, a circu�stân
cia sensacional de Q sr. Aristí-

liano Ramos ser eleito, porfac
tum, para a comissão .exefutiva
da U. D. N. com votação medío
cre. É, adiantavam; aristilianis
tas houve que obtiveram votação
unânime, enquanto outros, como

os srs. Otávio Silveíra Filho e

José Moellmann elegiam-se co

rno que por milagre. Todos
eles, todavia, apresentaram co

municações de renúncia.

• • II
O SR. CEL� ARISrrUJANO RAMOS RETIRA-SE DAS ATIVIDADES POLtTICO-PARTIDÁRIAS. A RENúNCIA DE DIVERSOS

DIRETóRIOS UDENISTAS

•

Após o "consummattum est",
os remanescentes, ou alguns de
les, avivaram a oportunidade de
um entendimento com. o P. S.
D. Já nos círculos pessedístas,
parecia evidente que a coaliaa
ção perdera a sua única e últi
ma oportunidade .. , em terras
catarinenses.

*

Aguardemos a marcha dos
\

acontecimentns I

ÚLTIMA HORA POLÍTICA:
O sr, CeI. Aristiliano Ramos,
solicitado a não negar -- "por
amor de Deus - a sua soli
dariedad_e a U. D. N. local
ontem à noite. recusou-se á
atenâar os pedidos da gran
de comissão que o procurou
na residência do dr. Saulo
Ramos.

BUENOS AIRES, 19 (U. P.) - Estão circulando insisten
tes rumores de que .irrompeu uma reoeliiio na. Bolívia. A Uni
ted Press procurou comunicar-se pelo telefone com seu' cor
responâente em La Paz não o conseguindo em vista da inter
�'upção das comunica_ções. A Comiuuüiia Telefônica não pouâe
iniormar quando sem restabelecido o serviço não havendo notí
cias a respeito do desenvolvimento da reoeuõo.

Buenos Aires, 19 (U.P.)-j' ultima
hora confirmou-se (I notícia da exls
,tência do estado de rebelião na Bolívia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

lili'
'i'l

2 o ISTADo-Sábado. 2«) de Julho de '946

Decreto' de 12 de julho de 194ó , Melo Botam que se acha licenciada, a contar

O JNTERVEWl'OR FEDERAL RESOLVE' de 2 de julho de '1946,

I
Autorizar: A aluna do 2° ano do Curso" Normal de 1115·

De acõrdo com o' art. 40, do decreto-lei n. tituto de Educação Maria Amélia da Lapa I572, de 28 de outubro de 194'1: para, 110 Grupo Escolar 4'Hercího Luz ", do

Olívio Nóbrega, 2<> Tabelião do Público,
\
Tubarão, substituir a professora Cacilda da

Judicial e Notas, Escrivania de órfãos, Au- Silva Colaço, que requereu quarenta-e-cinco
sentes, Provedoria, Resíduos, Bens de Even- dias de licença, a contar do dia Iode julho
to, Cível, Comércio e Registo de Imóveis da de 1946.
comarca de SãO' Francisco do Sul, a exercer, A normalista Valéria Grams para, no Cru
a contar de 4 do corrente mês e pelo prazo po Escolar "Cetúlio Vargas", do Saco c'os Li
de dois

..anos, a função de representante da mões, cidade de Florianópolis, substituir; a

Marinha Mercante em São Francisco do Sul. contar de IOde julho de 1946, a professora
Decretos de 16 de ;II,/IUJ de 1�4,j J Maria Madalena Vilela Piazza, que requereu

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE noventa (90) dias de licença, de dois têrços, a contar de Iode julho de
Nomear: O professor Américo da Silva, para secretá- 1946.

De acôrdo com ,o 'art. 169-, do decreto-lei n. rio das reuniões pedagógicas a se realizarem A Zulma Inês Silva Ferreira, ocupante do
431" de 19 de março de 1940, combinado no ano letivo de 1946, no Grupo Escolar "Po- cargo da classe. G da carreira de !'rofesso:-
com o art. 3Zo; do decrete-lei n" 1)14, de lidara Santiago", de Timbó. Normalista, do Quadro único do 'Estado (Cru.
2 de n;arço de 1942:

Portarias de 10 de j,<lIUJ de 1946
po Escolar -:Modêfo "Vidal Ramos", de Lajes),

Etirico Krobel para exercer o cargo de Es- de noventa dias, sendo trinta com a perda (Te
crevente Juramentado do 2<> Tabelionato do O INTERVENTOR' FEDERAL RESOLVE
Público, Judicial e Notas e Escrivania de Conceder licença:
()rfãos e Ausentes da comarca de Ít;j'1í, com De -acõrdo com o art. 156, alínea' a. com-
a atribuição de fazer reconhecimento .de letra binado com o art. 164. do décretc-Iei n.
e firma, cujo serventuário vitalício é Darná- 5i2, de 28 de outubro de 1941:
sio Umbelino Brito.

,.

(3413) A Isabel Alves Viviani, ocupante do caro

Promover, por a1Ltig1ftida.dc: go" de Professor Complementarista, extinto,
De acôrdo com o art. 42, parágrafo único, quando vagar, padrão C, do Quadro único
do decreto-lei n, 431, de 19 de março de do Estado (Escola mista de Ribeirão São
1940: Paulo, distrito de Ascurra, no município de

Eduardo Domingos da Silva, do ca-go de Indaial, de noventa (90) dias, COUl venci-
Juiz de Direito da comarca de Ibirama, I" menta integral, a contar de IOde julho de
entrância (classe T, da carreira de Juiz de 1946. (3332)
Direito, do Q,tadro único do "Estado), para o 'A Denise Carneiro Teixeira ocupante do
de Juiz de Direito da comarca de Serra Aita, cargo da classe F da carreira de Professor
ele 2·' entrância (classe U, da mesma carreí- Normalista; do Quadro único do Estado
ra), vago em virtude da exoneração, a pedi- (Grupo Escolar "Jerõnimo Coelho",' .da La-
do, de Alvaro de Abreu Rêgo, (3145,) guna), de noventa (90) dias, com ,I' venci-

Co".,ed�r aposentadoria:
'

mento integral, a contar de 10 de julho de
De acôrdo com o art. 188, item II, combi- 1946.

,

nado com o' art. 190, item H, do decreto- A Simone Pereira Milioli, ocupante do
lei n, 5i2, de 28 de outubro de 1941: cargo de Professor Complementarista, extín-

A Aurea Amaral Oliveira .Neves, no cargo to, quando vagar, padrão C, do Quadro úni*
ela classe G da carreira de Professor Norma- co do Estado (Escola mista de Içára ÇI);
1ista, do Quadro único do Estado, com o pro- no município de Cresciuma), 'de noventa
vento anual de Cr$ 5.900,00 (cinco mil e no· dias, com vencimento integral, a contar de
vecentos cruzeiros), propo'rcional a dezenove 3 de julho de 1946.
anos de serviços prestados ao Estado (Grupo A Carmela Rizzieri Garcia, ProfessQr Au�
Escolar "Luiz Delfino", de Blumenau). xiliar, referência II (Escola mista desdobra·

(34]8) da de Içára (I), no município de Ctesdu·
RemO'l.JI!1':

De acõrdo com o art. 38, do decreto·lei n.

431, de, 19 de março de 1940:
David A�,aral Camargo do cargo' de Juiz

de Direito da comarca de São Joaquim, de
1/'1 entrância, para o de Juiz de Direito da
comarca de Orleães, de igual entrânci�, vago
em virtude da promoção, por merecimento: de
José 'favares da Cunba :Melo. (3414)
De acôrdo com o art_ 14, alínea G, do d��
creto·lei n, 1.] 96, de 23 de novembro de
1944 :

Olga Valt!nte d'Acâmpora, ocupante ,10 caro

go da c1asse F da carteira pe Professor Nor.
malista, elo Quadro único do E:;;tado, di> Gru.
po Escolar Modêlo "Dias 'Velho", de Floria.
nópolis, para <> Grupo Escolar Mo<1êlo "Vidal
Ramos",. de Lajes (Instituto dq Educação de
Lajes). '(3418)
Nísia Scbeidt, que exerce a '{unção de Pro�

fessor Complementarista, referência I IV, da
Escola mista de Santa Isabel, distrito de
Queçaba, no município de Palhoça, parã a

mista de Navalhas, distrito de lbncho Quei.
mado; no município de São José.
Maria de Lourdes Schütz, ocupante do

cargo de Professor Complemeutarista, extill�
to, quando vagar, padrão C, do Quadro úni·
co do EstacJo da Escola mista de Navalhas"
distrito de Rancho Queimado, no l11unicípio
de São José, para a mista de Santa Isahel,
distrito de Qneçaba, no município de Palhoça.
Célia Vilela Perfeito, que exerce o cargo

de Professor, da Escola misia de Barra do
Rio do Cêrro, _no município de Jaraguá do
Sul, pàra a. mista de Lageado, distrito ce, Bo.
tuverá, 110 nmnicípio de Brusque.

Dec1'cto de 17 de julho 'de 1946
O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Conceder c.r.o1leração:
A Alexandre Conêa de Melo Filho, do

cargo de OfIcial de, Justiça do Juízo de Di.
"eito da comarca de 'l'ijucas. (3245)

Portarla.,I' de 9 de julho de 1946
O INTERVEl'l'fOR FED�RAJ, �ESOLVEDe,ngnar:

Com a gratificação diária de Cr$ li,oo «(1e.
zessete cruzeiros), correndo a (Iespesa
por conta da dotação 1-035, do on:amento
vjgente:

A aluna do 2° ano do Curso Xormal de Ins�
tituto de Educação l\Iaria �ilza Szpogani�z
para, no Grupo Escolar "I,auro Müller", de
l"lorianópolis, substituir a professora Aurélia

l11a), 'de noventa di-as, com vencimento inte*
gral, a contar de 3' de julho de 1946.
A Rosa Gonçalves de SOltsa, Profess�;',

referência III (Escola mista de Enseada de
Brito, no município da Palhoça) � de noven�

ta dias, com vencimento integral, a cobtar de
IOde julho de 1946.
A Etelvina Costa, Professor, referência III

(Escola mista de Alto Capivarí, distrite> de
São Bonifácio, munioípio da Palhoça), de UO�

venta dias, com vencimento integra1, a contar

cle 2 de julho de 1946..
'

'

De acôrClo com o art_ ] 56� aLínea a, do de�
creto·lei n. 572, de 28 de outubro de
1941 :

,

A Zélia Ortiz Roseto, que exerce a função
de Professor Complementarista, referênria IV
(Escola mista de Itararé, distrito (le Carú,
município de Lajes), de sessenta dias, com

vencimento integral, a contar do dia 22 de ju�
nho de 1946.
A :\'Ia,ria Virglíllia GOtnes Cardoso, Pro-fes·

sor 'Complemel1tarista, l-eferência IV (Escola
mista de Espanha Centra:!, dish�ito e municí·
pio de Riguaçu), de sessenta dias, com ven�'

cimento ilitegral, a contar de 1° de julho' de
1946.
De acôrdo com o art. 156, aI.Ínca a" combi,�
nado com o art. 158, do decreto·lei li. 572,
de 28 de outubro de 1941:

A Quiliano J\lIartins, que exerce o cargo
de Professor na Escola mista de Queimados,
distrito do Rio N?inIJ� nO município 'le ,Ser
ra Alta, de sessenta (60) -dias, com o venci·
menta integral, a contar de· 10 de julho de
1946.

. \
De acõrde> COm o art. 168, do decreto·lei 11.

572, de 28 de outuhro de 1941:
A Edite Goettmann, ocupante cio cargo, da

classe H da carrei1'a de Professor de Educa·
ção Fisica, rIo Quadro único do Estado (Gru·
po Escolar "Ilui.z Delfina", de Blumenail), de
trinta dias, sem vencimento, a contai" do ,dia
1" de julhó de 1946.

Conceder licença.. em prorrogaÇa():
De acôrdo com o art. 156, a),ínea o, combi�
nado com o art. 158, do dcct-eto-lei n. •.

572, de 28 cle outul1ro de 1941:
A 1\farÍa J\1:atilde Péres, ocupante do cargo

da classe D da carreira. ex.tinta, de Contínuo,
do Quadm Único do Estado (Grupo F;scolar
"PJ'of. José BrasiJício", de Biguaçu), de trin�
ta 'dias. sendo quinze com O desconto de utq
têrç'o do ve.ncimento e quinze com o desconto
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va Ferreira, que requereu noventa dias de
licenca, a contar do dia 10 de julho de 1946.

Ano .

Semestre .

Trimestre .

Número avulso

um têrço e sessenta com a perda de dois têr:...

ços <lo vencimento, a 'contar do dia 15 de ju
nho ele 1946.

Com o salário diário de Cr$ 17,00 (dezesse
te cruzeiros), correndo a despesa- por
conta da dotação 1�034,o do orçamento vi�

gente:
A normalista Carolina Cascdtes para. no

Grur�o Escolar Modêlo "Dias Velho ";: de Flo
rianópolis, exercer, de 2 de julho a 30 de
novembro de 1946, a função de Professor. -
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PEDRO PAULO MACHADO

Esportes

..

Retificor:
Para Ambrosina Teixeira de Sousa, o no

me da professora designada, pela portaria n.

1.754, de 19 de março de ]946, para substi
tuir 11a escola .mista desdobrada de, Pedra,
distrito de Jacinto Machado, no município de

Araranguá, a professora Abigail
.

de Bitten-,
court Castellan,

Com a gratificação mensal de Cr$ 300,00
(trezentos cruzeiros), correndo a despesa
por conta da dotação 1·028, do orçamen
to vigente:'

.

A professora Dilma Silveira, para substituir
no Curso Complementar anexo ao Grupo Es
colar "Raulino Horn ", de Indaial, a professo
ra licenciada, Diná d'Ávila Silva, a contar de
Iode julho de 1946.

.... .j, ....

FARMACIAS DE PL4,NTÁO'
,

> O MES DE JULHO

6 (s-tlbado à tal'de) - Farm�ci�
Moderna - Praça 15 de Novembro.,

7 Dpmi'llgo - Barmáda Moder
na - Praça 15 de Novembro.
'13 (sáhado à ta,rde) - Farmácia>

Sto. Allltônio - Rua João Pinto.
14 DomÍ'ngo - Farmácia Sto..

Antônio - Rua J.oão Pilll,to.
20 (sábado à tarde) - Fannácia.

Catarinense - Rua Traj.an.o.
.

21 Domingo - F.al'lmácia Cata1j.·
l1ens'e -,-. Rua Traj-ano.
27 (sá-bado à tardle) - Farmá

cia Raillliv,eira - RUfa Tr.a}aJIlo.
28 Do,nüngo - F,armácia Rauli-,

vei:ra - Rua T,rajano.
.

O serviço noturno será ef�tuad&
pela Farnnácia Santo Antônlto s_
à rua João Pinto.
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Polícia .•.......... ,............. 103l
Delegaéia O. P. Social ..........•. 15781
Maternid�de , ... ,.,., •..•. ,:..... 1151
Hospital Nerêu Ramos .....••••• 831
Sant,,- Casa .....•.. , ... ,......... 1036>
Casa de Saúde S. Sebastião .. _ .. • 11'51'
Assistência Municipal .........•• , 166-
Hospital Militar llS1
140 B. C. •.•.•.•..•..••...•..•• J.530>
Base Aérea .'................... 78C1-
7" B. I. A. C. 1593'
(:apitania dos Portos " •......... _ •• 13811
16" C. R..•..............•,..... 160&',
Fôrça Policial .....•....... ,I.... _ 120);,
Penitenciária ,..... . . . . . ...• 1518
"O Estado" ....................• 102:1'

-

..A G"lzeta" , .. * •• _ ••• * •• � ••••• •• �55'
"Diário da Tarde" , 1579
L. B. A. . ,., , ,.... 1641,
Emp. Funerl.ria Ortiga .. ,....... !llil

Cincinato Machado, 11a função de Servente,
referência TV,' correndo a despesa por conta

da dotação 1·034, do orçamento vigente (Gru
po Escolar "Getúlio Vargas", do Saro dos

Límôes, cidade de Forianópolis).
lJl!s'?3,ar: �

Com o salário diário de Cr$ 13,00 (treze
cruzeiros) e mais a gratificação de .. _ .

Cr$ 130,00 (cento e trinta cruzeiros),'
-peja regência do segundo turno, correndo
as despesa; por conta das dotações 1·035

Com a gratificação mensal de Cr$' 300,00
(trezentos cruzeiros), correndo, a de..spesa
por conta da dotação 1·035, do orçamen
to vigente:

A pro-fessora Judite Peressoni para, no

Grupo Escolar "Jerõnimo Coelho", da Lagu
na, substituir, a contar de 10 de julho de . *

1946, a professora Denise Carneiro Teixeira,
que requereu noventa (90) dias de licença.
A professora' Ady Bessa da Veiga para, no

Grupo Escolar "Pro{essor Germano 'l'imm",
de ]oinvild, substituir a professora Davina
djJs Santos Bootz, que 't:equereu trinta dias
ele l'ice!)ça, a contar do dia 2 de julho de

'

..

1946.
A professora Maria Teixeira para, na Es�

cola mista cle Içára, no mUllioípio de Cres
ciuma, substituir, pOl* noventa dias, a pro{es�
SOra Simone Pereira �íilioliJ que requereu
licença, a contar de 4 de julho de 1946,

Deseja obter
.emprego?

Procuro' t!ntão a noSSll Gerêll.
d,a e preencha a nossa ''''ficha d.
informações úteis", dl\ndo têd..
as indicações' possíveis, que ter..
mos prazer em recomendá-lo (.,
8'0'!! intl'ressados na aquisj.ção 'II..
I)ons- fu>uci".nbios (as-).

e ]·O,Jl, do orçamento vigente:
Laura Belino para, na Escola mista desdo

brada de Ribeirão São Paulo, distrito de As�
curra, munioípio de Inclalal, substituir, a

contar de IOde julho de 1946, a protessora
Isahel Alves Vivianí, que requereu noventa

(90) dias de Iícença.

Com " gratificação diária de Cr$ 12,00
(doze cruzeiros), correndo a despesa por
conta da dotação 1·035, do orçamento vi·
gente:

Filomena Guimarães Pôrto para, no Grupo Com a gratificação mensal de Cr$ 300,00Escolar "Prof., José BrasilícioH, de Biguaçu, (trezentos cruzeiros), correndo a despesasubstit,uir, por tdnta dias, o Contínuo Maria
pOl" conta da dotação 1�034, do orçamento1\1:atild!:_P�res, que requereu licença, a contar
vigente:de 10 ele )tilho de 1946.

O f T f" Ir M IRienze Goulart Filho para, no Grupo Es- ,pro essor aUXl lar, �'e et-ellCla
.

' :' �noe
colar l\1"odêlo "Vida!1 Ramos", de Lajes,"

Martllls Fernande.s, para re!er � pnmei1"? ��r�
11 t'

, . R"" M I d G
no da Escola mIsta de Sao 10111"', c])stntosu s ltt1Jr o contl11UO lenclO ... _ ae la o ou-
e nll.1nioípio de lmaruí, no período de 27 de1art" que 1"equel'eu trinta dias de licença, a

contar do dia 2. de julho de 1946.
maio a. ·30 de junho de 1946.

A professora Dilma- Silveira para, sem pre�
juízo de suas funções, responder pelo expe
diente do Grupo Escolar ICRauliuo 1101'n", de
Inclaial, durante os impedimentos da diretora
Selma Sfeir.

!,ortarl(}J de 13 de julho de 1946

Com a gl'atificaçã9 diária de Cr$ 13,00
(treze cruzeiros), correndo a despesa por
conta da dotação 1·035, do orçamento vi·
gente�

Adelaide Silvei l-a para, na Escola mista d,e
Enseaua dI! Brito, no município de P;llboça,
substit1lir, por noventa dias, a professora
RO'5a Gonçalves de Sou�a, que reque:eu li
cença, a contar de l!' de julbD de 1946.
Delourdes Amaral para, na Escola. mista

de Espanha Central, distrito e município
f

de
l3'igua<;u, substitui!", por sessenta dias, ';}. pro�
fessora 1v.f ari� Virgínia Gomes Cardoso, que
requereu 1icença, a contar de Iode julho de
1946.
Zenita Pereira dos Anjos para, na Escola

1111sta de Itararé, distrito de Carú, município
de Lajes, substituir a professora Zélia Orti.
Roseta, Cjlte requereu sessenta dias de licen,a,
'1 éontar do dia Iode julho de 1946.
Na-taliua Cardoso para, na Escola m,sta de

Iç:íra (I), no município de Cresciuma, subs
tituir, p01' l).OVetlta dias, a professora C�lrmela
Rizzieri Gaf'cia, CJ.ue requereu licen'Çat a con�

tal' de 4 de julho de 1946.
Ran'ilrles Siegel para, na Estola.mista de

Alto Capivarí, distrito' de São Bonifácio, mu·

nicípio da Palhoça, substituir, por noventa

dias, a professora Etelvina Costa, que reque�
reli licença, a contar de 2 de julho de 1946.

O INTERVENTOR FEDERAL RESOJ.VE
TO'1"l1G,'}- sem efe'ito.'

A portaria, datada de 10 de junho de 1946,
que des,ignou� Clovis Bonnassis, ocupante 'do
cargo de Escriv50, padrão F, do Quadro '(Tni�
co do Estado, para ter exercício na D(;�!egacia
Regional de 'fubaráÜ', durante o lmpec.Emento
de respectivo titular,' Júlio Paulii10 da Silva.

fPortarias de 16 dc julho de 19</6
O, IWrERVENTOR FEDERAL RESOLVE

Conceder lice'll,ça, em, prorrogacáo:
De acõrdo com o art, 156, alínea a, do de·
creto-Iei n, 5i2, de 28 de outubro de ..

1941 :

A EeLiná Brasiuha Ribas, ocupante do car

go ria classe -E da ,carreil"<l de Enfermeiro�Vi*
sitaélor, dOi Quadro único do Estado. lotado no

2° distrito�sanitário, cOtn sede etn Joinvile, por
quinze dias, com o desconto de um têrço dos
Sfi!US vencimentos, e a contar de 23 de junho
p. findo.. ,

) (3404)
Des'tgl'wr:

De acõrdo com 'os arts. 62 e 63, do decreto
lei 11. ô14, de 2 de março de 1942;

Raulino Francisco da Rosa, ocupante do
cargo de In'spetor de Fazenda, padrão L, db

Quadro Único do Estado, servindo na 38. Zo
na Fiscal, com sede em Tubarão e Fanor de

jFreitas, Escrivão do Crime, Júri, Execuções
Criminais e Fe,itos da Fazenda, para arhi,tra�
rem o provento de aposentadoria que caberá
ao serventuáriO' Manoel 'l�eixeira ColaçPl >

Com a grati fi cação diária de Cr$ 17.(,0 (de·
zessete cruzeiros), correndo a despesa por
conta da dotação 1�035, do orçame11to vi�

gente:
X' normalista J\1:aria de Castro Lange para;

no Grupo Escolar Modêlo "Viela] RamrJ5", de

Lajes, substituir a professora Zu1111a Inês Sil-'

f
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'3o ��T.OO- Sábado, 20 de 'ulho de 1946
d

'LIRA TENli'CLUBE - Hoje, dia 20� gra�de soirée com a .apresentaçãe
,da cantora patricia .senherita Alma -Oltkewski, com

_

inicio às 21,30 horas ..

Reserva, de mesas na Joalheria MORITZ ..

TVida Social
Srta. �Iaria do Carmo

Bonifácio Schmidt
Na data que hoje transcorre

faz anos o' sr, Bonifácio ,Sch
midt, residente em Itajaí, on

de é elemento destacado do co

mércio daquele Município.
Srta. lllarla da Hlória Almeida
rt.niversaria-se na efeméride

que hoje transcorre a gentil
senhorita Maria da Glória Al-

o • meida, filha do sr. Celso AI-

.

A efeméride de ontem r�- meida e competente professo-
-gtstou o .transsorr�r de mais I ra do G. E. Hercílio LUZ, na ,

--uma testíva primavera da

gra-I cidade de Tubarão. .

."ciopa. senhorinha �aria do Menino Henrtque-José
-Oarmo C�rd?so, aplicada �u-I Transcorre, hoje o aníver
na da :r:nmeIra ser!e ginaaial '

sário natalício do inteligente
<do !nsht1�to Coraçao de J�sus

-

menino Henrique José, filho
_

-e dll�ta tilha do sr. Fra.nClsco do sr. Luiz Ellf.;inio Beirão,
�a SIlva Cardoso� �n�lgo ,e funcíonárlo da Sul América
rlbmpetente funcíonárto da Capitalização.'The Wester� Telegraph Co:n-J .

pany nesta CIdade e de sua díg- íOSNI VICENTE DE PAULA
na esposa sra. Elvira Maria I ROSA
'oCardoso.'

JÀ jovem aniversariante, em-

nora tardiamente, juntamos as

'nossas felicitações, as muitas r
-que recebeu de suas inúmeras .

.amiguinhas. I
Hilda Plttígfíaní Carvalho

- Aniversaria-se na efeméride
-que hoje transcorre a' exma.
sra. Hilda Pittigliani Carva
lho, digna espôsa do sr. Edi
-b�rto Carvalho; famoso futebo
lista residente em Imbituba.

Srta. Ivone Quint Sousa
Regista a' data que hoje

-

transcorre, mais uma festiva
-primavera da' gentil senhorita
Ivone Quint Sousa, fino orna- RITZ - Hoje sábado às 7,30
.mento da sociedade de São -, horas
_Jos�; onde reside; I '1° - '-Gine Jornal Brasileí-

Sra. lUaria Bayer Amol'im ro'- DFB.
Na data 'que hoje transcor- Transcorreu, ontem, o aní- I 2° _ Virgínia Grey - Jero-

.re anive-rsaria-se a exma. sra. versarro natalício do nosso
IRACEMA DE ALENCAR E me Cowan.,.Maria Bayer Amorim, digna .conterrâneo 'sr, Osní Vicente '

.sUA CIA. DE COMÉDIAS L�URINHA E PERIGOS�-espôsa d? sr. Jo�o .Amorim. ,de Paula Rosa, Inspetor. de Nelly Ferri,: a consagrada Dentro de alguns dias tere-
3 - Tom Conway - RIta

�ra: ZIlda,. ColoUlll: Burello Trânsito residente 'na Capital 'cantora de. melodias inter- 111 "AI d
-

C· Corday.
All1:"ersarIa�se. hoje a exma. da República. nacionais da Rádio Belgrerio,

mos no ve o varo e ar-
O FALCÃO DE H'OLLYWOOD

.sra. Zllda Colônia Burello.! r

d B zro.s Air s q u m
lho", Iracema de Alencar e sua

C· . Até 14' e ue 1 e ue co h' d êdí ensurar A 3Jn08.
Alfredo Selva iDr. Laudelino Solou Gallotti

M "J C ld i " h . ,comApan la e come las.
Br_,eços: 3,00 - 2,40.Transcorre na data de hoje]. 'I'ranscorre, hoje, o .aníver-' �p o a as,

t
,B.ra, CITe a

grande atísta brasileira,
.-. , . , . .

Sol'
noite a sua es reJa em nos- f

o

t O' assa C:a
ROXY - Hoje às 4,30 horasantversárío natalício do sr. sano do dr. Laudelino . on

' ,

C' 1
ara a sua es rela em n . -

e 7,30 horas. I. t' sa apIta, I
it I 'f

'

"Dolfredo Selva, dedícado e com-: pallott!, competente consular '

IPI
a com a amosa peça -

1 ° _ Cine Jornal Brasilei-
petente tuncíouárío do Banco ,jurídiCo do IAPTEC, e que, du- Cunha, digna espôsa do sr. Al- na e Senhora", em 3 atos, de

1'0 _ DFB.
"Inca". �'an(e alguns anos esteve à varo Ferreira da Cunha, tun-j L. �avarra e A

.. Torrad�, tra-, 20 _ Tom Conway _ Rita
Professora Rita �Ialbe1ros frente dos serviços da delega- cionário da firma Hoepcke S.l duçao de C. Bittencourt e J.

Corday. .

Deflui na efeméride que ho- cia 'do mesmo Instituto aqui A. Ind. Com. I Wanderlei. O FALCÃO DEtHOLLYWOOD
je transcorre o aniversário na- em- FJorianópolis, sendo recen· �Ienina Maria de Lourdes Dentro do elenco encabeça- 30 _ Dick "Foran _ Leo• 'talício da exma. sra, Rita Ma- temente promovido, por me- Fernandes do por Iracema de Alenéar, Carrilo .

. "Ihe.iros, viúva do saudoso jor- recimento ao cargo que 'agora Completa mais uma prima- encontra-se Hortência Santos, INIMIGO DOS MALFEITORESl1alista Odílio Malheiros. ocupa. Moço idealista e reali- vera na data que hoje trans- Roberto Duval, Notat e muitos 40 _' Final do sensacional
Srta. Ma.ria Gomes

.

zador, muito ficou a dever ao corre a galante menina Maria que, por certo, garantirão lima seriado.
, Festeja na data de hoje mais dr. Óallotti, a organização do de Lourdes Fernandes. grande temporada em Floria- A FLECHA NEGRA
-uma primavera a gentil se- IAPTEC em nosso estado, que }'lenino Astrid Mussi

, nópolís. 'Censura: Até 10 anos.
nhorita Maria Gomes, gracio- durante a sua gestão desenvol- Faz anos hoje o inteligente

-

P 240
':80 ornamento da nossa socíe- veú-se em ritmo bastante ace- menino Astrid Mussi, dileto .Hoepcke S. A., Comércio e In- __re_ç_o__:_,_'_. _

-dade. lerado. filho do sr. Mussi Dib Mussí, dústrra, - sra. Elsa Scheide- Scheidemantel, srita. Norma
Jaime Brião Guilhon As muitas felicitações que do alto comércio de Laguna. mantel. Scheidem3Jntel e o jovem Wer-

A data que hoje transcorre ,hoje receberá de seus, inúme- "O ESTADO"., Em Florianópolis, onde des- ner .scheidemantel, aluno d.o
-regista o. aniversário natalíCio ros amigos, juntamos as de BODAS DE PRATA fruta de vasto círculo de reia- Colégio Catarinense, todos fi-
<do sr. Jaime Brião Guilhon. Sra. Maria da Glória Lopes ,Deflui, na data que hoje ções, o ilustre par recepciona- lhos do ,casal.

-Wilson Ferreira da Luz Cunha ,transcorre, as Bodas de Prata rá,' em seu palacete à Av. Rio
,
Às muitas man1festações de'.

"í� Transcorre na efeméride de Regis,ta a data de hoje o ani- ,9-0 disti'nto casal, s,r. Rod_olfo Branco, as pessoas de sua ami- apreço que serão tribut3Jdas
�oje o aniversário natalício 'versário natalício da exma. Scheidemantel, diretor-geren- zade. Às homenagens, estarão neste ensejo, nos associamos

<{lo �"., Wilson F'prreira, da Luz. >'>":l, M:wia da Glória Lopes te da importante firma Carlos presentes os' doutorando Raul I respeitosamente.

}'Ienina Neusa Ai:'manda
Festeja, hoje, mais uma pri

mavera a galante menina Neu
za Arrnanda, dileta filhinha
do sr. Adolfo Silveira de Sou
za.

ODEON
4112 e 7112, hs.

Sessões Populares
SANGUE E AMOR

com

Chato Ortiz ___,. José Martí-
nez.

•

Roy. Rogers - em _

O CA1UNHO TRÁGICO
Dale Evans.
Inícío do mais espetacular e

eletrIzante seriado.
A POI,ÍCIA MONTADA CON
,

'rRA A SA-BOTAG:EM
Allan Lane.

1 ° e 2') episódios.
Preços: Cr$ 2,40 e 1,00.
"Imp. 10 (Dez) anos".

IiUPERIAL
Às 7% hs ..

DOCE LEllJBRANÇA

\

Cr$ 1,20'
Cr$ 2,00
o-s 2,'40

Mabel
com"

Payge - John Cra-
ven.

Preços
Sras. e sritas. . .

Estudantes ,.,
,

Cavalheiros
Imp. 14 anos".

1
DIA 26

T.EATRO A. DE CARVALHO

Murilo' Caldas, o verdadeiro intérprete
do samba 'brat>ileito, que fará a sua

estréia, h.o je à noite, em nossa Capital,
no Clube 12, de Agôsto.

,

Sensacional, estrea de
IRACEMA DE ALENCAR

ATENÇÃO
OS ingressos para a Tempo

rada da -Companhía IRACEMA
DE ALENCAR, encontra-se á
venda nos Escritórios do CI-'
NE ODEON,' diàriaménte, a

partir das 14 horas.

TEATRO

CLUBE DOZE·DE AGOSTO-Hoje e amanhã, com inicio às -21 horas"
gran'diosas noitadas dançantes, com a �presentação de l\1urilo Caldas, Linda

,Marival e Nelly Ferry, consagrados cantores 'do Rádio. Reservem
Cr. 30,00 para as duassuas mesas. noites.
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Eleições de 2 de Dezembro'
O PARTIDO SOCIAL DEMQCRÁ- nos têrmos da legislação anterior,
TICO SOLICITOU AO SUPERIOR apresenta a v. excia., os' seus pro-'
'l'RIBUNAL ELEITORAL A MANU- testos <d'a mais alta estima e distin
.TENÇÁO DO REGISTRO DO PAR- ta consideraçâo.
TIDO DE REPRESENTAÇÁO PO- Mário Tavares, Presidente da 00-

'

PULAR, PELO SEÇUINTE OFi- missão Executiva do Partido Social
CIO: . fDemocrático..

"

São Paulo, 4 dc junho de 1946. Cesar Lacerda de Vergueiro, Se-
Exmo. Sr. cre!ár.io Geral Interino.
Presidente do Superior Tribunal
Eleitoral.' /

(Transcrito de "A ÉPoca", âe
S. Paulo. de fi dê julho de 1946).

.

O Partido Social Democrático, N. H. - Conforme publicamos
Secção de São Paulo, por seu re- em nossa edição de 'ontem; este pe
presentante legal que este subscre-] dido foi atendido, estando assim

.ve, ,:,em, perante v. excia.;: para os regularmente funcionando o P.
fins do disposto no artigo 4 do de-, R. P.
ereto-lei que regulamentou 'a orga-]
nização dos partidos políticos, pro-lmulgado em 14 do corrente mês,
- declarar que, em virtude de. de
liberação da sua Comissão Execu
tiva Estadual, coligou-se, para o

pleito de 2 de dezembro do ano

findo, no Estado de São Paulo, comi
o Partido de Representação Popu
lar, o qual sufragou o nome do

exrno. sr. General de Divisão Euri
co Gaspar Dutra, para á Presidên
cia da República, e os nomes <I!;!e o

Partido Social Democrático apre
sentou nas. suas chapas de caridi
darias ao Senado e á Câmara Fedle

ral, sendo que, na chapa de Depu- I

tad'os á Câmara Federal, por indi

cação expressa do Partido de REl
presentação Popular, figurou na

qualidade de seu representante. o

exmo, sr. dr. Goffredo Carlos 'da
Silva Telles 'que obteve, a sua elei

ção.
É 'ainda exato que o exmo. sr. dr'lGoffredo Carlos da Silva Telles

CO-Ilocou-se em segundo lugar na clas

sificação dos candidatos eleitos soo

'31 legenda P. S. D.,. obtendo, entre
tanto, votação superior ao quocien-
te eleitoral partidário.. .

Na .cert eza de que o Superior Tri
bl.ma,l Eleitoral dará a'esta declara

ção 'O devido valor jurídico para

confirmar o registro' do Partido de

Representação Popular, efetivado

(.

.Oúro para Denth�as
22 Qu�ates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

I

Pedido ao
• I

IJEPOSITO 'DENTARIO
'f\1�""ETTI

RUA SEMINARIO. 131 .- 135

RUA MARCONI,44 S. PAULO'
que enviará lista de preços.

Resolvido,
. enfim, seu' problema financeiro!

Adqu.ira TUDO de que 1necessitar,
de "UMA SÓ VEZ,

paga.ndo PARCELADAMElVITE,
com �s VANTAGENS da. c,ompra à, vista,

servindo-se do
. ,,, ,

CREDIARIO KNOTSISTEMA
Roupas
calçados

Móvel�
Rádios

Geladeiras
Bicicleta.
Jóias

Livros
Chapéus
In$talaçõe, elétricas e sanltárl..
ArtiloS para presentes

Peles
Casacos
Quaisquer ,artllOl

---,------------------------------------------�-----------

INDÚSTRIA,. ÇOMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
'-,

E.Dedl....... D... it 1t • da. 1" II 17 ....

O. K. lTUDtO

J!LE6���!�:_sP���sRt!!.. !b_!�dq!�MI4, I�

GUASP,AR"I
Vendedor por conta proprio:

PLACIDO MAFRA ,...-- Bfi)z_or�6das
Rua Felipe Schmidt, 34 - Fone,' 755

Boa coleção de amostras. Atende-se à domicilio.

8 Sabão

•

I

I'

.
.

' COM. Mdrrd.,35';' Floridnõpolis
Cdixd Pos� ..I, 192

End.}.tegr.ifiCo: ·LUAMA·' - Fones: 1562/65

SA)'olTA cATARINA
.. .... -.w

AI)V()G .�\ l)us··1
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL
.

.

ESCRITÓRIO: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5 ;

Edifício Cruzeiro - 'Florianópolis.I·"

�----_.------..------------ ---------- �

"0

.ESCRITÓUIO JU'RllHCO COlllERCIAL
Auunto.: Jurídicos·- Comerciais -- Rurais e' InforlTlt1tivol

Bndereço 'I'el, ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Conlu1te nona Organização ontes de .e decidir pela com

�ra ou vendu de imoveis, pinhais ou qualquer
" empresa nelte e.tado '

Diretor: ., DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO .

Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal 54 - Fone 54

FARMACIA � ESPERANÇA
te I'lU'1Ila�.tleo NILO LAUI
••Je ................�

____ • wtr.uceIrae - .o.-pa.... :....�
� c. 1101'11"''''''

'

-- . ........._.....- .. -- ....,.._,

ESCRITÓRIO JURtDIljO COMERCIAL
(Com um Depantamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADV9GADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Pestal 54

l<mdpreco telll"""JJfiro, "Rlibranco" - La ies - �t. Cata;rin.

"V_IR<iEM ESPECIALIDADE"
elA.

I'

IEconomíu e

Finanças
VANTAGENS DA NA,CIO�ALI
ZACAO DA ELETRICIDADE E

-

GÁS NA FRANÇÁ ,

. Paris - Em entrevista concedi
da á imprensa, M. Lescuver, Chefe
do Gabinete da Produção, comen-

.

tou o recente decreto dispondo 'sô
bre a nacionalização da produção
do gás e da eletricidade, em virtu
de do qual, a partir de lO de julho
próximo, cessarão as atividades co

merciais e industriais das emprê
sas privadas que atualmente explo
ram esses servícos de interêsse
público, no que "concerne á insta

lação, reparação e conservação do
material utilizado pelos assinantes,
assim como a venda ou locação de

aparelhos domésticos.
O decreto dispõe sôbre as condi

ções em que essas reformas serão
postas em prática. Todo o material
e todos os aparelhos utilizados pe
los setores de eletricidade e do gás
dentro do/prazo de 3 meses, serão
cedidos. a preço baixos aos peque
nos produtores e comerciantes,
que tenham por atividade princi
pal a colocação, a reparação e a

conservação das instalações elétri
cas interiores, ou a venda e a lo

cação de aparelhos domésticos de.
eletricidade. Para gozar desse be-

.

neficio os comerciantes deverão es

tar inscritos no Registro de CQ
mércio anteriormente á 10 de maio
de 1946. . c

Graças a esta precaução, as com

panhias privadas que até a nacio
nalização exploravam os setores.de
eletr-icidade e do gás, não mais se

poderão reconstituir sob outras

formas, para se beneficiarem com

assim.' a fazer concurrência aos ar

tesãos e pequenos comerciantes.
Os setores de dístríbuícão de ele-,

tricidacie e do gás elas ernprêsas na

cionalizadas, conservam todas 'as .

suas atrtbuíções no que eliz respei
to a seleção elos aparelhos, a pro
paganda elas vantagens elo uso da
eletricidade e do gás, das demons
trações. exposições etc. Seu papel.
a distribuícão de material e voltar
é tornar conhecido da . população
feitos com a eletricidade e com o

• gás; não mais lhe compete, porém,
v=nder aparelhos a fazer instala-
ções. •

Os sindicatos criados por 40.00
instaladores-eletrícístas existentes
na França, manifestaram sua viva.
satísfacão por verem assim realiza
da uma de suas mais importantes
reinvindicacões .

Os sindicatos criados por 40.000,
ao Conselho Superior de eletricida
de e gás, poz fim, dessa forma a

atividade, dos intermediá-rios 'que
viviam de revendas abusivas.
A lei sôbre a nacionalizacão da

eletricidade e do gás prevê- a eli
minação desses intermediários. o
decreto. será Iaplicado a partir d€>
10 de julho próximo, libertando os;

locatários de aparelhos, dos pesa
dos preços que pagavam até ago-
ra .

TOSSE.
5RONQUtT� ,

E COQUELUCHE

TOMe SEMPRe

,
,
;'

o GnElHOR DOS mELHORES

B R I 'o
o alíaiate indicado
Tit';�.dcmtes 7
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possibilidade de serem" os germes
da gripe or�ginários de Marte e

oufros' _planetas, sendo trazidos á
'nascem três crianças de umJ st> I

Terra pelos raios solares.
vez, devem todas elas ser imediata- �

mente decapitadas" porque uma 12, .. que o célebre cnmposilor
'Profecia muito antiga anuncia que francês Jules Emile Frédéric Mas
'uma criança nascida nessas c(lndi- senet, o autor d'o "ManÓln"', nunca

-çóes será o destruidor de sua llli- dat8Na uma carta em c!ia 13, scn·t.lo
lria, também os seus manuscritos' nume-

11. ., que os cientistas Louis rados 'com 12, 1� bisc e 14; e que,
Bacl{]l}{lTIrn, r]'a Universidade de por uma estranha coincidêllcia,
Upsala, e Anton Ludmarck, da Massenet morreu no di:,! 13 de um

Universidade de Lund, ambas na ano cujos algarismos somados da
Suécia, admitiram recentemente a vem 13.

·1 ..
.

..
·Sedas,

CA$,A $

Copyrighl da

rhe NA rE tOUHIU/)? Inç_

1. " que 'um charuto contem de

1 a 3% de nicotino; e que, ao fu

mar um charuto de tamanho médio,
ann indivíduo absorve aproximada
'mente 8 miligramas daquele tóxico.

2 ... ' que 'Mozart morreu tão po

'br'e que foi sepultado Duma vala

<comum, de modo que poucos dias'
após a sua morte já não era possí
vel localizar os seus restos mortais.

3. .. que, ao contrário d'a crença

,:geral, os faquires indús não fazem

.2S cobras dançarem pelo mm de

sua" flautas, mas sim pelos balou

,ços do corpo com que acompa

nham o tocar do instrumento, de

modo que o efeito produzido sôbre

-aqueles animais é ótico e não acús

tico.
.

4 ... que os tubarões. como pei
xes marinhos que são, só raras' ve
.zes entram nas' embaduras dos I

grandes rios; mas que, no lago de

I,'.Nkará!gtla, existem tubarões dc

-água doce que alcançam grande ta-.

manho e são sumamente peri.gosos!
para os banhistas. I

5 ... que o urso polar, apesar de I

.sua espessa pelagem, se adapta
muito bem ao clima .que,nte; e, que
-em diversos jardins zoológicos de
"cidades tropicais se verificou que �
.aqueles animais geralmente

sllPor-1tam melhor os calores estivais do
"que ,muitos outros naturais de paí
-ses quentes.

.
6 ... que a f'igura alegórica de

.Marianne, personificação da, Fran
-ça, tem sua origem no nome de
uma fraternidade secreta de cará
ter esquerdista que existiu na

França na éra da restauração; e

-que, daí, o nome passou a ser em

pregado com respeito SIS heroínas
da Lilberdade e mais tarde tornou-

'

-Se o apelido da própria França. I7 ... que um relógio comum con

ta, geralmente, com 98 peças per
feitamente distintas, as quais exi

_f;f:.11l 2.000 operações diferentes pa-
1'� a sua fabricação.

8 ... que, durante a Idade Media,
-várias vezes realizaram-se proces
sos públicos de animais acusaclr)s

.de morte e de roubo, não sendo po
rém jamais permitido aos "rel1s" o

<direito de defesa.
9. .. que os répteis, an'Ímais de

'sangue frio, são ,em maior número
<e atingem maior tamanho' nas ni
,.giões quentes \do globo, diminuin
fio á proporção que as z.oll'as se

tomam frias, senão inexistentes
nas regiões polares.

10 .. ' que l11uifos chineses acredi
Iam ainda hoje em dia -que quando

m:

Dr. B. S -8,

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINtO,.25
Fone: 1448

Em frente ao T'8i1ou.ro
do Estado

FlorianópqUs
Medina Pum. Nubal Al1l8s oe Suuza
�arm. L. da Costa Avila

Êxame de e"�gue, Exarne poro veritioação
de cancer, Exame' de ux-ina; Exame 3Jat'a

v81'ifiõação do gr",videz, Exame <:.la' escorro. '

Exame pera verificação de doencas do

�ele, bo�a s"cabelos, Exome de fézea,
Exame de secreções.

I
JlutO'voccinas e tl'Qnsfu�ão de sangues,
t..xame quúnico de fal'inhas, bebida.

:.' c.Qmf,e.' á.gu..as. et,.c ..

Chocadeiras, cr iadeiras, ração balanceada,
inicial crescimento e postura. Ovos, nintos e

reprodutores de qualquer raça. Nrate.ri�l. de
avicultura, apicultura. Utensílios vetermar ics.

APENAS Cri 3,00
Com essa ínfima quantia Voe.

e.atá ,auxiliando o seu próximo.
Centribua pará a Cab. de .Eemoàt
,," IndiSl",ntea d. FlorianóooU..

REPREseNTANTE: A. POVOAS
Rua Ten; : Silveira, 84 - Fpolis.

o

D
Com os produtos do Inforn.o·
tlo"ol Harv8ster V. S. obtém
a proteção de 115 anos d.

experiência e serviço.

Em qualquer tempo .. ,

O rendimento, a economia e a durabilidade são td-

tores a considerar quando se pensa ern transporte.
f ' Em virtude da sua linha completa de caminhõ es, a

International Harvester oferece tôdas essas vanta-

gens pela escolha do modêlo adequado a cada ne

cessidade de transporte.
Procure conhecer a série completa Intern3tional pe-

dindo-nos informações detalhadas sem compromisso.
ConceBsionárioe:

C_ ·RAMOS «: CI� .•

Rua João Pinto, 9 - Cx. Postal 220 - Fone '1.641
,

Tel. Somarc - Florianópolis.

Óleo �
Elélrico�t
Famoso linimen to, desde
1855, para dôres reumáti

cas, nevrálgicas, torcedu

ras, inflamaçÕes, ciática etc.

h� Óleo Elétrico
do Dr•• Cb!,rfes de Gratb

CasiDliras

PREFEITURA DO MUNICIPIO
DE FLORIANóPOLIS I
DECRETO·LEI N. 258 II--------------"!l'O Prefeito. Municipal de Florianópolis , , DI' C' 'ft. ftNO G·.'usando da atr'ibuicão que lhe confere o art. 12: : ,. • lho'" .... '

n. I, do decreto-lei federal n. 1.202, de 8 de

I G�LLETTIabril de 1939,
. DECRETA: A D V O G A. D OArt. 10 - Fica aberto, pof. conta do saldo '

'

dó exercício anterior, o crédito especial de ses- Crime" • cível
senta e cinco mil e' cinqüenta e seis cruzei- Constitu ção de Sociedade.ros e trinta centavos (Cr$ 65.056,30), desti-
nado ao custeio das despesas decorrentes com NA1URALIZAÇÕES
a reconstrução das seguintes estradas muni- Títúloil De::larato'rioscipais :

Canasveiras .. Cr$ 11.000,00 Ellcrít. -- Preço IS ,da N.ov.Recanto '... CrS 8.000,00 l0. ond-ar .Inglêses ., , Cr$ 20,00,0,.00
Lagoa .,'.',. Cr$ 8.000,00 Rasid -- Rua TbadentesRatones

....•.
, ... , Cr$ 3.000,00

r ' FONE _� 1468Caiacanga .... ..'. Cr$ 11.000,00
Rerituba .. s , Cr$ 4,056.30

Art. 20 - :f.:ste decreto-lei entrará em vizor
'na data da sua publicação, revogadas as dis
posições em contrário
Prefeitura Municipal de Elorianó poli s 12

de julho de 1946.
'

,

I
Pedro Lopes Vieira, prefeito municipal.

.

i
.

Mtinueí Pcrreíra de Melo, diretor do Expe- ;
d iente c Pessoa1.

IRaimundo Rotlrsatü, pelo diretor do Serviço
de Utilidade Pública.

Requerimentos despachados
18 DE JUNHO

Remo Corsini e Ormano Corairri - Pedem
aprovação da planta de loteamento - Aprovo
ele. acôrdo com as informações e na forma do
parecer do diretor de Obras Públicas. I(Reproduzido

pO,r
ter saído Com

incorre-"Ição).
. 11 DE JULHO .

Zuleima Goeldener - Transferência de '

prédio - Si'I1l, após pagamento do que fôr!
devido. '

IEt-na Vesely - Idem, idem.
Osvaldo Rodrigues Cabral (dr.) -r- 'I'rans-

. íerência
. �e prédios - Sim, após pagamento Ido que fôr devido. '

)12 DE JULHO
Plácido Sérgio Alves - Certidão negativa I(2) - Certifique-se.
Saul Pimentel - Salário-familia - Conce'Jdo o salário-família na importância d� ....

Cr$ 200,00 a contar do corrente mês.

IIda Vieira de Sousa - Salário-farnilia -

Con,cedo o salár io-Iarnilia na importância de
Cr$ 40,00 a contar de junho findo, ------------- _

Gasparino Reis e Silva - Salário-família
Concedo o sa lário-Iamilia na importância I COMP J A' SEde Cr$ 80,00, a contar do 'Corrente mês. I

;1 - OU
Savas Lac�rda (dr.) - Transferência �e '

'ALUGA cE.terreno - Sim. apo s pagamento do que for -._
..

devido e da multa a que refere a informação.'
José Maria Cardoso da Veiga - Transfe

rência, de duas casinhas em .t.nau estado -

Sim, após pagamento do qu� fôr devido.
15 DE JULHO

Paulo Tiere Posito - Construção de pré.
dio - Sim, após pagamento do que fôr de-'

_
�� ,

Protásio l;<al - Transferência de prédio
-:_ Sim, após pagamento do que fôr devido e

da mu1ta a que se refere a informação.
Francisco de Assis Teixeira -:- Certidão ne

gativa - Certifit],ue-se.
,

Reinaldo' de Brito - Idem, idem.

viver! Use as "PlJulasdeReuler"
par. o ffcado e luelo lhe parecerá m.!t.ls
acradável. Compostas de IDcredleale,
\'eletall purl.slmos. _lo InofeDslva. e

'

.ormallam ai fuoç6es do aparelbo Idl,e.&lvo.

c-s 65,056,30

laboratório
Radio-Tecn ico�El.ect:roD

Fundado em 1935
Montagem de :!'o.ldioso Ampli

ficadores-Transr1}is,ol!',!s
Mabrial importad... direta- -

mente dos U� S. A,

'Proorietário
Otom�r GeOrges Bõhrn
E:act! e - Tecnico - PFofialiliopa'

formad,o na EUI'b,pa
"'orianópolil.

"?U(1 Joso Pinto n 29 Sob.

e Lãs

-, NOVO HORÁRIS DA

P. À LEGRE J,'LOR-IANó-
POLIS - CURIT'J.BA

QUINTAS E DOMmG0S
Decolagem de Flortanónolts,

ás 14,15 horas
CU:RITI.BA _. PLORl A.NO

POLIS - P. AI..E:GRE
SEGUNDAS E SEXT�S

Decolagem de Florianôpol'is,
ás Hl,OO horas

lNFORMAÇõES:
FILIAL VARIG - ED. LA-
PORTA TELEFONE

1 :t25

23. ,

41. I
,o

M !ilICl.> .. s .... "o!t

CoIo'lO UMIto P'"<, cov-e.ec.cce s oe C;Utllll� [)O"tA8OD.IIIIOc::l' ")u••
.. "III; 0""';((0 Ot:,·( OQOOUTO 1il""',.O .. 2Q.... JIIIII>

- Uma casa. Negocio diretc.
lr'formações na

CASA PORTO

NOVOS
L,.lyROS

II
.

..

,

��;;M���3
fLORíllHÓPOLlS

e
I USADOS
Compra
e Vende

! ".

Idioma.
partu·
guêa. e.
panhol.
'irancêl,
inqlêl.
etc.

Romance, Poesia. Religião, A
viação, 'Matemática, tisica,
Química, Geologia, Minera
logia. Engenharia civil. mili
tar e naval, Carpintaria. De
senho. Saneamento, .Met�lur.
gia. Eletricidade. Rádi'o, Má,
quinQ� Motores.'Hidráulica.
Alvenaria. Agricultu.ra. Vete-

1 inária. Contabilidade
Oicionários. etc. e

ORLi\�DO
Rua' Conselheiro Mafra, 36

Cai"a' Postal 51
,

'

S(Ji\
loja e §obreloja - Telefone 1514 (rede jDt�rDa)

Teleg.: «Scarpelli» ;,._- Florianópolis..._-
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Caravana do �f' e· ftvaí e$tão rigorosamente concentra'-'���c���;�p;:sJ��:nt:
dos para o gigantesco embate de amanhã. p���ad!r}e�oCiPrja2!�ê�io

------"-------------------------_;:_*:_c;;:__---�--� _:_____ Doin Vieira, secretário do Clu-
be'Esperantista de FIorianópo
Iís, recebemos o seguinte ofí

cio, datado de 19 do corrente ;
"O Clube illperamtista de

'1' Florianópolis honra-se em
,

convidá-lo para assistir á au

'la inaugural de seu 40 Curso
de Esperanto para Príncípían
'tes;: que será levada a efeito

hoje, às 15,30 horas, no salão
de aulas do Curso de Humani
dades, á rua' Trajano n. 36.

2. Usará da palavra, nu

cialmente, o prof. Giovanni P.

Na tarde' d'e hOJ-e no campo da' F 'e o BOCBI·UV::a' �:r����r������=�l;e ql�:l�t:�l��
,

"

,

'

,

-

':', • • ., U geira palestra, apresentará as

e Figueirense deverão empenhar-se' �2�����1:��d:u��:�s��
\

'

em ·sensecíona')'" lula
'

. prf�e��:'r!U�in�s;rag��s��ó�u:
II incluirá as noções do alfabeto

, esperantista, pronúncia, acen-

PKOGRAMA DOS JOGOS PA- Venceu o Av�í porque teve maior dual não desejaria perder uns Carlos José Batista e Eduardo to tônic�, artigo ,deünidó _

e

RA A SEMANA NESTA CA- \ "chance" ,pontinhos, pois sua situação Vitor Cabral. I
substantivo. As au�a� esta!'ao

PITAL O brilhantismo c<;)ln que se con- rio atual campeonato citadino .Juíz do jogo Figueirense x I'
a cargo do Secretário deste

HOJE duziram os "players" bocaiuven-'.de .amadores é, das mais con- Bocaíuva (�pirantes) - New- Clube.

s-es animou consideravelmente o, fortáveís. O Caravana do Ar já ton Mo,nguilhotl 4. Na mesma hora e local,
Futebol clube que resolveu exercitá-los sofreu uma derrota e um em- Juiz dei jogo Bocaíuva x Fi- êste órgão promoverá uma ex-

B o c a i u v a x Figueirense afincamente. Agora, bem concen- pate, estando, portanto, com gueírense (la Divisão) _ AI:- posição de material esperan-'
(Campeonato de Aspírantes) , trado, o Bocaiuva poderá fazer, três pontos de diferença abaí- fredo Nazareno. tista, incluindo jornais, revís-

ás 13,30 horas. frente ao Figueirense com entu-: xo de seu próximo antagonista. x tas, cartas, 'cartões postais ort-

Figueirense )ii B o c a i u v a siasmo, fibra e força de vontade I 'x' JUIZES PARA OS JOGOS DE ginários de tôdas as regiões
(Campeonato da la Divisão), capaz de derrubá-lo da liderança. O "TEAM" DO VÉRA CRUZ VOLEI E RASQUET do globo, bem como edições
ás 15,30 horas.

.

Militam no Bocaiuva: Rubinho, o QUE ENFRENTARA O OL1M- A F. C. D. designou os se�
de obras famosas, em S11a tra-,

Yoleibot [ovem goleiro que é uma verdadei- PICO AMANHA-
.

t
..

t dução para O Esperanto.
guin es JUIzes para a uarem

Lira Tenis Clube x Caravana "Ta atração do arco; Dinarte e Bar- nos jogos marcados para hoje 5. O, Clube
I

Esperan,tista de

d<? Ar (Torneio Ab�rt? de VO-1 balo, componentes da zaga: Perro- Informacões obtidas pela do Torneio Aberto de Voleibol Florianópolis sentir-se-á 80-

.Ieibol e Basquetebol), a tarde. I nc e Neném, dois eficientes mé- nossa reportagem dizem que, e Basquetebol: Osvaldo Husa- bremodo 'honrado com a pre-

Basquetebol dios; Luiz, o poderoso médio do para o confronto de amanhã
deI, Narciso Lima, Jorge AI- senca de v. sa. a essa reunião,

Grêmio Cultural x Lira Te- último selecionado catarinense ; com' o Olímpico, o Véra Cruz terino é João P. Nunes. que é parte de > seu trabalho

.nis Clube (Torneio Aberto de Secura c Lauro, dois inteligentes apresehtará seu esquadrão as- idealista e desíuteressado em

Voleibol ,e Basquetebol), á tar- atacantes; Medinho c Bodinho, so-�sim corístítuído: Valmor, Se- COMERCIANTE: Dá um 'li- prol de nossa cultura e da di-

.de. berbos controladores do balão. I rapião e Neutorino; Marciano, vro à Biblioteca do' Centro -Aca- vulgação dum idioma! que visa,
AMANHÃ I No glorioso esquadrão do, Fjguei-' Natalino e �fs; TeOO?ro, Bo- .démico XI d'e

'

Fevereiro. Con- \ tão somente, o congraçamento
Futebol

I
rénse há jogadores de real., valor I telho, Agostmho, Pedrmho e tribnirás, assim, para a forma-

1
e a intercompreensão dos ho-

Avaí x Caravana do Ar como: Isaías, Bitinho, Chinês, ÍJia-:Gentil.
'

ção cultural dos catarinenses mens.

(Campeonato de Aspirantes), .mantino, Pires, Procópio, Jair, i A F. C. D. designou o sr. Izí- de 'amanhã! 6. «:om agradecimentos an

.ás 13,30 .horas. 'AJdão, Calíco, Augusto, Nery, Abe-j dro Costa para dirigir esse pré, ("Campa,nha pró-livro" do tecipados pela vossa cornpa-

Caravana do Ar x Avaí lardo, Wilson e o insuperável Ary, lio que terá início. ás 9,30 ho- C, A, XI de Fevereiro). rência,
,

(Campeonato da la Divisão) Ú considerado corno 'O mais completo] ras da amanhã. Cordialmente e respeitosa-

15�2r:�:�� x Olímpico (Csm-. m�;��i��:'��e�;e c:��::�o as equi- ELEITA A DI"'RETORIA DO AGRADEC IMEN10' m�:\��� gratos à gentileza.

peonato da 2a Divisão), ás 9,30 pes suplementares em disputa do INTERNACIONAL F. C.'� Emidio Tertuliann C1r!loso
'boras. certame de Aspirantes, com início I Recebemos a seguinte comu-

e senhora, sensibilizados,
. Volei�ol, às }3,30 horas,

, "

'

.
i ni�ão da sec�etaria �o Inter- agradecem às pessoas ami-

Ubm�,tan x Grêmio cu�tural - Cas.o ve�cedOl, o B�calHVa . ter.a; na,?lOnal F. C.
. gas e conhecidas que lhes

(Torneio Aberto de VoleIbol e a sa:1S:f�çao de colher sua prrmei-
.

Ilmo. Sr. Redator Espor-I enviaram cumprimentos 'por
Basquetebol), pela manhã. ra vitór-ia e a lronra d.e a.rran.c�r tívo. - Nesta _- Pre�ado s�- ocasião da passagem 00 seu

. Basquetebol. de seu antagonista ,o titulo de h- nhor. En; sessao real1z� dia I qUinquagésimo aniversário
Bandeirante x U b II' a ta n der. 15, na �ede. do I�tern�clOnal de ca.l;-amento

{Torneio Aberto de' Voleibol e
«o F. C. J01 eleita a diretoria que -__,,---�---------

Basquetebol), pela manhã, O MONUMENTAL _9OTEJO regerá os destinos do <?lube no COlUISSAO ESTADUAL DE

Ubiratan x Lira (Infanto·Ju- .DE AMANHA semestre vindouro, assrm COllS- PREÇOS
venil - (Torneio Aberto de No tapete verde da_praça d.e tituida: COMUNICADO. N. 2 Resenha das programações pa-
Voleibol e Basquetebol), pela desportos da Federação Catari-] Presidente: Djalma 'I'elem- Preço do �e}te ra o Dia 20, de julho de 1946

manhã. nense de Desportos, sita á rua

1 berg (reeleito). '.
Levo ao conhecimento

. d,?S 9,00 - Bom dia para você.
* * * Bocaiuva, amanhã á tarde de- Vice-Presidente: Jorge Mi- .interessados que a Comissão 9,30 - Noticiário Guarujá.

FIGUEIRENSE "VERSUS" BO. verá continuar o 'Campeonato guel; Secretário: Denizart Ré- Estadual de Preços, tendo con- 1000 - Cancioneiros prefe-
CAIUVA O CHOQUE DE HOJE ,Amadorista da cidade, com a gis (reeleito); Tesoureiro: Acá- vo.?Rdo a reunião dos prfncí- rid�.

\

Mais um encontro em disputa do efetivação da tão propalada cio Régis (reeleito. pais produtore� ,

de latICl'illo.S 10,30, - Orquestra Sinfôni-
Campeonato Amadorista será leva- contenda pebolística e n t r e 'Apresento meus protestos do Vale do ItaJal, nesta ca'Pl- ca Boston '

,do a efeito, hoje, às 15,30 horas, Avaí e Caravana do Ar. de elevada estima e considera-- tal, decidiu p.oje fixar o preço- 1100 _:_ Bazar de Músicas.
no gramado do Estádio da F. C. D. Dificil ser-nos-á fazer prog- ção. Denizart Régis, secre� t�to..do leite in na.tnra, no p_:o-

'

12:00 - Oferecimentcs mu-

A brilhante vitória colhida pelo nóstico.s sôbre O anunciado co- tárto". dutor, no local da ,produçao, sicais.
Figueirense ,frente ao conjunto do tejo que reunirá os mais afa- x em um cruzeiro (Cr$ 1,00) por 16,00 - Cinear.

_ 'Caravana do Ar colOC'Ou-o na lide- mados "foot ...ballers" do Esta- O INTERNACrONAL IRÁ A 'litro. 1700 P h O
.

'1' 19 d
. Ih' ,

- anc o e sua rq.;
rança do cel'tame citadino. Para do, num grandioso desfile de BRUsQUE FlorIanopo IS,

�

e JU o Tipuca.
,conservar seu honroso posto o al- ,sensação. Segundo nos informou o jo- de �946. . _ 17,15 - Mantovani e sua or-

vi-negro terá que batalhar até o Para o Avaí, o Caravana vem Djalma Telemberg, digno .. �lOvanm P. Faraco, Secre- questra de Concerto.
'

minuto final da peleja C0111 tôdas constituiu semp�m adver- presidente do "team" juvenil tano.
'

I 17,30 - Prog. da Juventude
;as suas possibilidades fisicas,' e sário á altura, dotado de ex- Internacional F. C., desta Capi- O PRECEITO DO DIA I'

católica do Inst. Coração de

té.cni�as, po�s sel� adversári,o, OI c�pc�onais qualidades tísicas e tal, o clube acha-se em contac-
QUANTO MAIS CEDO, MELHOR Jesús.

,

Bocaruva, esta habümente prepara- teclllcas, que o torna um es- to com a diretoria do Interna- Muita. vezes, quando .e julga 18,00 - Programa com Lln- I
do para o chúque de hoje e tencio-, quadrão respeitável. ,I donal, de Brusque, para a rea- estar em início da, tuberculose, da Batista.
na obter o triunfo.

.
O público já v1broti de, emo- lização de uma partida amisto- e.ta j� t�mou conta do orgQ!,,�.mo 18,15 - Alma Portenha.

Até o presente momt';nto o Bo- ção ante as espetaculares par- sa, nessa progressista cidade. A rnoleetla, na quase totalidade 1'8 30 V 1 D" "'T 1
- - dos casos, é de início inaparente '

- a sa lVlna '. asa.
caiuva tem sido derrotadu por to- tidas travadas entre OS dois Que as clemarches sejam Quanto moi. cedo for descoberta, 18,45 - Momento ESDortivo�
,dos os grêmios da 1a Divisão, mas, leais adversários, e, por 'certo, c o n c 1 u i das satisfatriamen- tonto maiores serão a. proDabíli' 19,00 - Rítmas de TIo Sam.
iniciou muito bem o certame ofi- mais uma vez saberá aquila- te, são esses os nossos votos. da.dea de cu:a, O. ex�m� pelos 1930 - Dep, Nacio.nal de
,da], impressionando vivamente a 'tar O que significa um con- x

rOlOS X permlte O diagnostico pre- f"
-

'

C0ge da tuberculo.e pulmonar. In ormaçoes.
todos com sua espetacular "perfor- fronto onde a perícia dos AUTORiDADES PARA OS Faça'se examinar pe10s' raios 20,00 - Musicas para dan-
malllce" "match" com o' poderoso "'Players" de ambos o.s qua- JOGOS DE HOJE X, facilitando o diágn6stico. o sar,
"team" avaiano ([ue não conseguiu dros atestam plenamente a' O Departamento de Futeból tratamento e a Cura da tu- 21,00 - Valsas inesqueciveis.
vencê,lo por um escore alarmante igualdade de condições exis- Amador designou as -seguintes

herculose. SNES
21,30 - últimas Melodias.

devido à forte reação elos rapazes 'tente, autoridades que funcionarão EVITE ABORRECIMENTOS 22,00 -. Programa 'Para
de Agapito Veloso que, sem dúvi- O oi-campeão amadorista da nos jogos de hoje: com pedidos que podem ser evita.

Ama,nhã _ Boa Noite.
<fIa, Cl1l11priram exibição' de "ala I cl'dade e tetra campea-o eNta Repr'esentante da F C D

dos. Contribua para a Caixa õe E�·
E '

-
" • -, ,-C> -

, ',' -:- molas aos Indigentes de Floria'!ó. 'ncerramenco.

I,

'I

Direçâode PEDRO P�ULO MACHADO

,

I'

1!11
j',.',',:!;

, .

Iii
1111
I

,

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

"

'I
I

,I

:1
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DR. M<'i.1U0 WENDlf'ÁUSEN maio de 1749 e faleceu: � 19 de [a-
Diretor ád Hospital �'Nerêll Ramos" neiro de 1823, cumulado de honras ICLíNICA l\f1;DICA DE ADULTOS ortogradas pelo seu próprio pais e

E C'RiANÇAS por muitos 'Outros que o nomearam'
.

i
Cons.ultório:· a. Visconde de Ouro membro de quase tôdas as sociedaPreto, 2 - esq. da Praça 15. de No-
vembro \',lt05 da "Belo Hcrlzonte ") des culturais.

Tel. 1545 Jenner não tinha ainda vinte'
Consultas: das 4 ás 6 horas. anos quando teve o primeiro indí-
Residência: R. Felipe Schmldt, 38

_ Fone manual 812 cio de que levada a efeito a sua

Igrande descoberta. Uma jovem
Dit BIASE FARACO camponesa que sofria de uma en

fermidade sem importâncía foi
consultá-lo na casa de Mr. Ludlow,
eminente cirus-gião de Sudbury; on
de Jenner estava pratícando

"

sua

profissão. I
Quando êle disse (rue talvéz se

tratasse de varíola, a jovem retru
cou:

. "Não possocter essa doença,
pois já tive a varíola das vacas".
Ela se referia, como hem sabia

Jenner, que era crença comum era

quela região que tôda pessoa que
tivesse contraído a varíola das va

cas, ppr haver oDdenhad'o a um
.

animal doente com os .dedos feri·
dos, estava imune à valiola huma-
na. E a observação. da jovem ,cam- -------------------------..----.

ponesa lhe sugeriu uma grande i:>é-
rie ·de experiências e es.tudos.

Dez an'Os depois dêsse incidente,
ésses estudos não tinham ain<dla to

ma.do fonma def1nitiva. Eu) maio de

1870, .enquan,to passeava a ,cavalo
corn ;seu amigo Edward Cardller,
pe10 cami.nho que vai de Glouces
ter a l?ristol, falaram da história
da varíola <das va,cas, e Jenner ma�
nifestou a Oi}Jinião de que a enfer
midade prncedia do' carcanha.l dos'
cavalos; especifkoUi as diferentes
classes de enfermi!drude.s que con

traiam os' camponeses quando toca
vam nas va.cas enfermas e se refe·
tiram à varied�,ci.e· <]llC ofereciam
como proteção contra a varíolà
huma,n'a.

",Não des.cansarei, Editwrdo
dÍl,se c'Om prOifullda convicção
"até que tenha descoberto ,como

propagar essa variedade de 'um

sêr hlUnano a outro e até que te
nha d�ssemillaJdo" sua prática em

todo o nmndo para a -exti1).ção to
Ital.da varíola".

Dezesseis ano's franscorr·e.ram até
que a 14 de maio de 1796, quand'o
fez uma eXiperj,ência definitiva em

James' P<hipps. Foi a inoculação
CODl o virus da variola da vaca na

circulação hlllmana. Esta experiên
cia e outras praticadas, nos anos

sCiguintes akançarann pleun êxito,
e em 1798 Jenllel' pUblicou sua p�'i-

I
meira memória illÍÍ!tll'lada "Estudo

. s()hre as Causas Efeitos da "Varío
las Vaúcinos".
No entanto', as vacinas eucontra- tI'O em breve a vacina contra a va

ram forte oposição, mas ao cabo rí'Ola era adotada em todo o nmu-.
)

_.....,..."...."",......... '&...,....."J/IIo..••.:".ã1'.á.....,.,.........__;,....;pr......,...,_,.._............___ de um aIJ'Ü seu êxito era tão . evi- do.

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO.

CIrurgia e Ortopedia clíníca e ct

I'Ul'gia do tórax. Partos e doenças
de senhoras

CONSULTóRIO' R. João Pinto 7
DIAriamente, das l5 às' 17 horas.
,aESIDf:NCIA: Almil'anre AJ'Vlm.

36. Fone �t. 251

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médíco-ctrürgíca de Olhos
- Ouvidos, Nariz - Garganta.
Diploma de habilítaoão do Conse-
lho Nacional. de Oftalmologia.

CONSULTóRIO. - F:elipe Schml·
dto ,8. Das H às 18' horas.

BOSIDf:NCIA - CortsélheU'o Ma·
fr,3, 77.

:rELEFONES 1418 e 1204

DR. A. SANTAELLA
(D!nÍomado pela FacuIdade Na

.cliGn'n ..de'<.Mt;dlcina da U'níversld..
de do, Brasíl) , Médico por concur-
110 do' ,Sf'�yJÇo . N�ilmàl de �e:il.
lVls �et}ta·lS:. Ex mterno d� .&u.lta
Casa. djl ..,MJ.seric6rdla, é. H6SPltal
PSiq<UátrlCÓ' 60 ItICl tia Capital J.

dera!
CLlNICA MÉD(CA - DOENÇAS

mJRVOSAS
- Consultófrlo: E16ifícl() �.

NETO'
- Rúâ .Fellpe. SChmllit�ócon!1últaa:

_,:Q;is 15. ás lS_ Jior...s. - .

Jl.e.sldê�la: Rua: 41vilLQ d� -ClIf'a
Iço' nO 18 - Flot!ànóPólls.

DR. ROLDÃO CONSONI
..

"nnrn,GJA 01iJRAI&- ALTA (lI;
BURGIA: :':-r MOLll:'S'l'lAS &11 8JI.
.. �NHORAS - PAJtWS .. .

'J'OfIUáqo pela F:aculdade Ce Mêd.I·
Clnli� da Unrversídade de 'São

Paulo; onde foi assistente por Viii·
I'tos "anos do Serviço p.ú1irgicq 0'11

:P!'o(. AUplo C01'l'eia Neto.'
Cirul:'gla do estômago e vias bl·
l1al'êS, Intestinos deIgado e groSlJO.
t�6jge. rins. próst<!ta,' btitga•.

.ter'? o-vâriD� é trompas. Várlcil-,
,ceIe. hídrocête, varizes. e herni

CON$t]1..TAS:
.das 2 às S horas, à Rua Feí�
8chlnidt. 21 (altos da Casa Pa

raiso). TéL 1.598.
1UIlSJn�CrA: Rua 'esteve� JU·

ntor, 179; Tf1l. M 764

DR. POLY1)OR() S. THIAGO
Médieo do Hospital .• de Çaridade de

Florianó'poli&

t As.sistente .da 'M:a.terni<lade. cr. NICA MÉDrcA' EM Gk:RAL
Doenças dos órgão� iote111os', especial.

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAF.I.>1

Doenças do sangue e dos nervo�.

Doenças de senhor,!� - Parlo.,
Consultas diàriatnente das IS 'às 18

horas:
Atende chamado. a qua,lquc' hora.

indusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Mein·

les, 18. Fone 702
IlESID�NC;A: A"el);rla Trompowski.

62. Fone 766

DR. MADEIRA NEVES .tantes e médicos de uma grande
I'otédlCI> especialista em DOEN.ÇA& parte do globo apenas sabem a

. DOS OLHOS

I ameaça que pode trazer a referida
Curso de. Aperfeiçoamento e Lon·.

.

ga' Prática no Rio de Janeiro enfermidade, ...

90�SUL1.1AS - Pêlª -amanuâ: O estudo e o apcrf'eiçoarnento de
• (haJ.'lamente das 10.30 às 12 hs. à .

tarde excepto aos sábados. das 1.4 sua descoberta ocupou a maior
tis 16 horas - CONSULTóRlO:
Rua,.Jo1:ío Pínttr n. 7. SObrado- _;_ part€ da vida de Jenrier. Nasceu
FOIié. 1.461 - Resídêncla: Rua

em Barkcley (Inglater-ra), a 17 dePresidente Coutlnhi), 58 '"

'OR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
. Asststêncía Municipal e de

Caridade
CLíNICA )\tÉDICA DE CRIANÇA'"

ADULTOS
GONSUVl'óRIO: ({lia Nunes Ma·
ehaão, 7 (Ediflcio S. Francisco)
consultas das 2 às 6 horas

RESIDJ1:NCTA: Rua r;larecl1al QU!
Iherme, fi Fone 783

Mééhco ,- Chefe do SerlliJ:Q de
. flifllís do Centro de Sáude
O.oF.NCAS DA {'$J"E - StFILIS
- AFECÇõES .URO·GENT'l':AIS
DE AI)fB.oS OS SEXOS - .RAlÇl8
INFR'A - VE:FtlvrELHOS E UL'tlV..-

, VIOLE'tAS
CON.6$U�TAS! das J às 6 hs. - R.

. Felipe �chmidt. 46RE$.: ll:. J.oirUl"lle. 47 � lJ'one 1648

DR:NEWTON D'AVILA
.Oneracõés - vias Urtnârfas -
Doenças .cios intestinos. réto e
anus - .Hemo.rroldas. 'I'ratamên·

'. to da 'colite ameblana.
Fjsjo��rapja ...,... lpfra vermelho,
Consulta: Vitor M:.efreles, 28.

.Atende dtartamenta às H,30 ns
e. à tllrde� das 16 hs, em

. diante
'Resld: Vida! Ramos, 66.

1<'one 1067

A V I S O
Dr�·lI4'. s. C�v9lc8nti avi·

za a mudança .do !.leu COIl

sultório pera a rua João
Pinto nD• 7, (altos da Far
mácia Santo Antônio).
Consultas das 3 às 5.

AUTOMOBILISTAS I
Ajencão

...

Pa�'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OPICINA ENALDa
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94.

T

T •• ••• » •• .....,

COMPANHIA' -ALIANÇA DA BAtA-
'otl••••• 1171 - Sé•• : • A I A
INCEIml08 11 T:aA.B'SPOBTE8

............

Cifras do ,Bai.snçc de 1944:·

CAPITAL E RESERVAS Cr. 80 900.606,30
Responsabilidade. Cr$ 5.978.401.755.97
Receta r

• 67.053.245,30
Ativo f. • 142.176.603,80

Sinistros pagos nOb último:) I\) anoa 98.687.816.30
Responsabilidades « 76.736,401.306,20

Diretore$:
Dr. Pamphilo d'Utra Vreire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
e José Abreu.

de C�rvalho, Dr. Fraocisco

Jo�quim Barreto de Araujo

Nota� científicas
o VENCEDOR DA VARíOLA

Londres'
.

Press Infcrrnation
Service - Uma das ·descobdi·tas
científicas mais importantes que a

Grã-Bretanha deu ao mundo foi a

da vacina como medida preventiva
contra a varíola. Descoberta por
Edward. Jenner, médico de Glou
cestershire, durante os anos de
1796-1798, sua prática é atualmente

obr-igatór-ia no mundo, excetuando
se ·n05 casos de objeção individual.
O êx\to 'que teve a vacina durante
os 50 anos transcorridos desde a

sua descoberta é demonstrado pe
lo fato de que, atualrnent e, 'habi-

As

VERDADEIRAS'

A·,,·'"

5 ã O O
\
uni c O r e m e d i o

.

'e f i c Q'z .

poro evitar e trotar

os CATARROS, o GRIPE,
os DÔRES DE GARGANTA

Ltcenço de D. N S. P N0 186
'1) de 26 de Feverel.ro 9o.<"·�•

04e",I, de 1935 OOOS 9:
010.002, EUCQlyplOI O •

--='

Viager1S
PELO

Expresso Noturno do Jornal
O EsrrADO

FLORIANÓPOLIS - JOINVlLE

.....
.

SALDA DE FlORJANÓPOUS.:·.;_.l da rnadrugadll.
.

(HEGADA A JOJNVJLE: -" 7 da manM.
SAlDA OE JOlNVILE: :....... 10 da manhã.

CHEGADA A FLORIANÓPOLIS: - '5 da tarde.
, '

Informações:
Em Fpolis,. - na'Redação do «o. ESTADO»

.

Em Joinvile _:_ no Hotel Príncipe

ICONTA CORRENTE POPU�AR
Juros 51/2 á. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. 4.

Rua

CAPITAL: CR$ 60.000,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • Florianópolis

dente que mai" de 70% dos princi
pais médIcos de Londres firmaram RETIRARAM SUAS CANDI- •

DATURAS
Tôdas as bebidas, rrncluslvC ali

fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
'Para fsinar nos lares catari·

luenses,
- em vista da certíssi

ma vitória do aperitivo KNOT..

ll!ma d'eclaração, na qual diziam da .

sua absoluta confiança .no proces
so des'coberto .por Jenner. E dcn-

.1 "A I.CA'-··IT,.%.ra.,:a. Fabricante e distrihuidores das afamadas con-

�

1'1'11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran.
de sortimento de. casemiras. riscados. brins
bons' e barat()•• algodões, morins e aviamentos

I para alfaiates. que recebe diretamentE' das

I melhore. fábrica.� A Casa ·A CAPITAL- chama a atenção do. Snr.. Comerciant•• do interior no sentid.o de lhe fazerem uma

� v.l..S.i.\( a.n..
te

•••'.d..e..e.fe.t.u.o..re.m u.a c.o.m..p.r.a
�

..A.T.R..I.Z e.m F.l.o.rmia..n.6�•••
-- �r.'.[L..I.A.I.s..e.rn..J.'..8.1.u.m..9.n.�.�.1..

e

..L.a.j.e.& =-..·=��m��.·=- ..

\
\

I
I
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Entre "ser chefe", como Nerêu Ramos,· e "pretender se chefe"�

como outro por aí, vai a· diferença que o· DIORIO quer esconder.•�
.... '_ _ .. -

.

Protestam os Estados. Unidos contra as:
recentes medidas soviéticas

1VaRhington, 19 (D.P.)'
, peito às ordens soviéticas 'l.a-

Os Estados Unidos protesta- tan!e dos. E�tados Unídos jun-I. t� 1\ diss?lução das org'�ll�za
ram [unto ao Govêrno sovíêtí- to a Comíssão de Controle da �(.lHS ,las juverrtudes catõlícus

co contra os recentes decretos Hungrla entregou a nota. dei e a destituição do víee-mínís-

com a I·.be'rtal"a-o' relíglosos i) políticos impostos protesto de Seu Govêrno 'H) tro da Justiça, que era consí
,', .

T' ?t, Hungria ocupada. Segundo representante soviético. O pro- j derado elemento nntt-sovíétf-
fontes ·rMedig'nas o represen- t-esto norte-americano diz r€s- co.

, será normalizada ,'Aco"rdo \? S-ln-b�-'U-t8-[O-d-e--
LONDRES,19 (U,P.) -A situação na Palestina só pode-. DEUS LHE PAGUE, •

-" V I
·

rá ser normalizada com a imediata libertação dos líderes sío- ,
A 'FOLHA DA MANHA DE Rodolfo a entlDo

riístas e de outros judeus detidos. Foi o que afirmou o sr. Em nossa edição de ontem RECIFE, NARRA, PONTO
Hollywood, 19 (U, P.) Buddy

Chaim Weízman, líder da Agência Judaica, que chegou ontem tivemos oportunidade de no- POR PONro, A VERSAO DOS
Ro.gers está certo de ter en

á capital britânica. Acrescentou, além disso, ser Imprescindível ticinr que, dentro em breve, ÚLTIMOS ACONTECIMEN-
centrado outro Rodolfo Valen-

que as portas da Terra Santa sejam abertas a cem mil refugia- samam, em visita às re�i- TOS POLÍTICOS
tino na pessoa de VaI CarIo,

,AOS israelitas da Europa. dências dos ricos e remedia- "-'Em fontes bem informa-
\)

d t it cantor mexicano, que assinou.
dos, comissões de senhoras as, apuramos ser es a a SI ua-

I

ft· d
-

I d teci t contrato para trabalhar no fi -

prox'lmam.'se as aguas p'ersas
da nossa sociedade cristã e çao rea os .acon ec!men os

me Adventures of don coyotte.
eeridose, para a colheita de entre a U. D. N. e o governo:

, Carlo era farmacêutico na ca-
roupas, roupinhas, agasalhos Primeiro - Através de pró-

LONDRES, 19 (U. P.) - O correspondente do Daily Tele-
enfim, com o santo propósito ceres udenístas relacionados pítal mexicana, �nde ganhou (Y

graph, em 'I'heeran, informou, ontem: "Três cruzadores britâ-
.

íd t dR' bli campeonato nacional de rum-... de socorrer assim, por êsse com o presi en e a cepu 1-' .

nicas estão se aproximando das aguas persas" segundo fui in- ,

íst d G ba que lhe abriu as portas de
meio, aos pobres e aos mais ca e mInIS ro a uerra, o par- ,

, .

formado de fonte autorizada esta noite. O Estado Maior Geral .

d tido da oposícão vinha fazendo I H,ollywood.
Seu prrmelr? tra-_�f

.

inf d d f t d did ilit b itâ t necessIta os. - b Ih H 11 d f pe �

OI 1 orma O O a o quan o o a 1 o mi 1 ar rt amco es a
Hoie temos, envaidecidos tentativas numerosas p a r a l:t o em o

.

ywoo OI a,
manhã se avistou com o general Razzmara, chefe do Estado

d
' it

'

t-
. consezuír uma composição po- ça de Wal� DlSn�y,. denomll��

Maior".
"

: o eepirt o crts ao que aru- � d M k ime mUSlC que teria
ma o florianopotitano, a 'lítica, que aproximasse a U. a a e n '

..

,,'
r

satisfação de registar que li D. N, do govêrno, com o aras- chamado a atençao de Buddy
atitude nobre e generosa das tarnento das mais destacadas Ro_g_e_r_s_. _

nossas conterrâneas encon- ftguras do Partido Social De-

p
· -

d ttrou eco nb seio do comércio mocrático, sob a alegação de revlsan O empo
florian'opolense. Assim é que tratar-se de "queremistas''. Serviço de Meteorologia
temos à disposição da cotnie- Segundo - Tendo fracassa- Previsão do Tempo, até 14:
são engerieâore 10 cobert'o- do em todas as suas tentativas horas do dia 20 na Capital:
res para crianças e 1 peça il!trig�ntes, vis�ndo dividi,r a_ Tempo: Instável, com chu-
de peluda.' situação.: surgiu o capítulo vas, nevoeiro.

. A firma comercial que fêz sensacional da moção Manga- Temperatura: Manter-se-a.
a doação, num gesto que beira, apresentada no,�ia da Ventos: Do quadrante sul;
bem a caracteriza, péâiu-noe posse do senador Get:u�lO Va!- com rajadas frescas.
não lhe revelassemos o nome. gas, mas o· golpe poht�co nao Temperaturas extremas de
"Reste-nos, pois, tão sómen- deu os resultados desejados. hoje: Máxima 12,0 e Mínima.

te, agradecer-lhe. Que Deus Terceiro - Aproximando-se 11 6.
lhe pague.

'
,

a votação do projeto constitu- .....'-------------

cional, e sabendo os udenistas 1

LIJNTES UIJ CONT '.TO
estar o govêrno vivamente in- Rádio- ' � ,

n n ti teressado na provação de cer-

O Dr. Savas Lacerda comu-
tos dispositivos, a U. D. N. viu Telegrafisf a

nica aos seus clientes e ia- nisso a sua tábua de salvação,
teressados, que faz indica- entrando a fazer propostas de

I
ções e prescrições de lentes

'

apoiar as emendas
.

referidas,

Frac'assou "a revolta' dos padeíres de contato. (lentes invisíveis) caso o govêrno atenda umas'

,

.,.. .

para astigmatismo, alta mio- tantas aspirações, de seus cor-

LONDRES, 19 (U. P.) - Fracassou a revolta dos padeiros pia. queratocono e operados relígíonários.
contra o Governo britânico. Segundo se revelou os padeíros de cataratas, em conexão. Quarto _ Entre os desejos
resolveram entrar em entendimentos com o Govêrno e na reu- com técnico americano. I dos udenistas, figura aquele
mão de terça-feira será pedida a a anulação do voto "revolta", -------------Ide

serem escolhidos os futuros
Recorda-se que ontem, falando na Câmara dos C'vmuns, Chur. RECORTE governadores estaduais, de

chíll, embora contra o racionamento, fêz um apêlo aos padeí-
.ESTE AVI'SO

acôrdo com a U. D. N. embora
1'08 para que não boicotassem o plano do Governo, afim de. os candidatos saiam das filei- rei
que ninguem mais, além do próprio Govêruo pudesse ser res- . ANTIGO PREPARADO INGL:ES

ras do Partido Social Demo-
âtí

, Estocolmo, 19 (U. P.)
ponsabilizado pelo seu fracasso. era lCO. .

PARA ATURDIMENTO E ZUM- Quinto _ Depois dos últi- Está com o coração ligeira�

S·
.. -

d
mtmte enfraquecido o rei Gus-· i>

erlam' .prISIOnelrOS. OS russos
BIDOS DOS OUVID'OS, mos acontecimentos e da con-

tavo da Suécia. Por êsse moti_f'
_ Se V. S. conhece alguma pessõa que so- j fissão públ�ca de estar a U. D.

vo seu médico lhe proibiu de'
BERLIM 19 (U P) O Se

"

S t t
. . fra de congestlio catarral ou aturdimen· N, transaclOnando com o go- continuar eu' suas práticas de'

, ..

_ rVlço ecre o nor e-k:menca-
to, recorte este aviso e Ieve-Ih'o. verno, este espera que o parti- I"

no tem a convicção de ,que os dois oficiais desaparecidos se tenis. O rei Gustavo, que já.
t d d S d f t f'd d' o catarro, o aturdimento e a dificul, do minoritário faça sua pro- cO,nta com 88 anos ide idade,..encon ram em po er os russos, ' egun o uma on e 1 e Ig- dade de ouvir Blio provocados por uma posta, apresentando 'condiçõesna acredita-se que os dois, oficiais estadunidenses s?mente se- enfermidade constitucional. Por essa ra·

que serão aceitas ou não.
costumava exercitar-se diária-

fiam libertados diante de um aJpêlo de grande autOrIdade alia- zão, dedicou-se muito tempo ao estudo mente, jogando teuis.
da dirétamente ao Govêrno russo. de um tônico suave e eficaz para com·

Sexto - O govêrno deseja a • __
bater os males causados pela afecçlio oca· paz e a harmonia, mas jamais

A E I' t dL-h d d I I
tarraI. E êsse remédio, cuja fórmula está O presidente Dutr� afastaria

S ,a na a ,I er a e nu esa plenamente vitori@sa e tem proporc.iona· OS amigos dos altos cargos pa-do alivio a muitos sofredores, é conheci· ,

do sQb o nome de PARMINT e está à ra entregá-los aos inimigos
LONDRES, 19 '(U. P.) - Foi submetida ao Conselho Co- venda em todas as farmácias e drogarias. que aderiram,

munal de Margaret, para seu apõio, a proposta para a ereção Logo nas primeiras doses, Parmint ali· Sétimo -_ O govêrno reco
da es�'átua da liberdade inglesa. Essa 'estátua, que seria de via a cabeça, a congestão e o afurdim�n- nhece que a transigêl1cia da U.

d'
-

t
'

Ch h'l
to catarrais, enquanto o ouvido se resta·

I
enormes Imensoes, represen ana ure 1 I uniformisado, co- beleoe prontamente. A perda de olfato e

D. N, facilitará a votação do
mo "guardião dos cinco portos", e seria er,guldartos altos dos a àescida do catarro para a garganta são projeto constituciçnal, mas
fochedos da costa de Dover, frente para o mar. Churchill tra� outros sintomas da afecçlio catarral que .também sabe que a maioria
ria seu indefectível charuto à boca e a ponta deste estaria ilu- se combate com Parmint. governista é tão sólida na. -Ruo Felipe Schmidt 34,

,

d d' 't t·t
'

d'd Sendo muitos 09 males do ouvIdo pro· I S 1 3 T 1 f 16 31mIna a, ' Ia e nO! e, co,n& 1 um o um po e1'oso farol para I vooados diretamente I >__ ""'" Constituinte, que', com ou sem o Q • e e, -

. .

t d
pe o ca .......v. """e. " L'�

gUIar os naVIOS que a ravessam o PaSS(i) e Calais. ..., evitá-lo com ParinInt.
'

O apôio da bancada da U. D... .._... -I!IiI�,i,�;��3N. 'serão aprovados' todos os I' ,

'

dispositivos que forem necessá- D, N, que, agora se e:ric�ntra
rios para a defesa da ordem num beco sem saida: ou adere

pública e garantia das insti- e( estará desmacarada e. desa

tuições. creditada perante a opinião
Oitavo ._ Os líderes pesse- pública, ou não adere e ficará

distas. em"- contacto diréto e s'em a mínima autoridade pa
permanente com o presidente r� combater o govêrno, por-
Dutra, e com o general Góis que tôda a gente verá 'e111

',Monteiro, sempre estiveram a e� seus propósitos a conse

par da marcha dos entendi- q�lência do fracasso de sua$

I mentos próce,ssados com a U, ajIDbições"�
.

\

Florlaftõoolh" 20 lie

. Precisa-se: p·aro troba-
;

�lhor alguma horas

ITro:':�n:::!:::::�ÇãO. i

A ATITUDE DE PERDN
LONDRlES, .19 (U. P,) - Ficaram desconcertados os por

tadores de :tUulos das estradas de [erro arçenõinas com o dis
curso pronunciado ontem pelo Presidente Peron. Aitrmou o

líder do Gouêrno argentino que não tinha intenção de com

prar estradas de [erro em péssimo estado de conservação com

os saldos da Argentina em libras esterlinas, Tinha-se como cer

to, antes dessa declaração, que a Arçeniina invertesse esses

saldos em libras para a aquisição das ações das Companhias
ferroviárias.

' '.
,

Mais de ,120,mil alemães
retornarão à pátria

MOSCOU,19 (U. P.) - Mais de 120 mil prisioneiros de
guerra alemães deixarão a União Soviética, empreendendo a

viagem de retorno á Alemanha. Todo's esses ex-prisioneiros de
verão estar repatriados até o dia 15 de outubro próximo.

Enfêrmo O
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Ors.
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e
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BOllnassis I

ADVOGADOS

PARA FERIDAS,
E ,C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F -Ri I E I R AS,
ESPINHAS, ETC,NUNOR EXISTIU IGUr:lL

,;
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